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HOTĂRÂREA NR. 23/2022
Privind aprobarea întabulării imobilului ”Dispensar sanitar veterinar”, sat Valea

Crișului, comuna Valea Crișului

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 10.03.2022,

      Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei Valea
Crişului,  prin  care  propune aprobarea  întabulării  imobilului ”Dispensar  sanitar  veterinar”,  sat
Valea Crișului, comuna Valea Crișului, dată fiind situația juridică neclară a unei părți din terenul
aferent clădirii,

Având în vedere:
- Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crișului  nr  48/2009  privind însușirea

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Crișului, județul Covasna
(poziția nr 38 din Anexa la HCL nr 48/2009),

- Anexa nr 14 poziția  36 din H.G.R nr  495/2010  pentru modificarea  şi  completarea  unor
anexe  la  Hotărârea  Guvernului  nr.  975/2002  privind  atestarea  domeniului  public  al  judeţului
Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

- Dispozițiile art 104 și art 219 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară, modificat prin Ordinul nr.
1304/2015

- Prevederile  din  Legea  nr.  7/1996  a  cadastrului  și  publicității  imobiliare,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare,

- documentația topografică întocmită de PFA Andrei Alexandru Ciprian
În temeiul dispozițiilor art 129 alin (2) lit ”c”, alin (6) lit”c”, art 139 și art 196 alin (1) lit ”a”

din O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă operațiunea de întabulare a imobilului ”Dispensar sanitar veterinar” situat
în sat Valea Crișului nr 434, comuna Valea Crișului, județul Covasna înscris în CF nr. 24154 (CF
vechi  nr 514) nr top 401/2 în suprafață  de  2.660 mp,  conform documentației  topo-cadastrale
întocmită de PFA Andrei Alexandru Ciprian.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Valea Crișului.

  Valea Crişului, la 10.03.2022

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ
   Secretar general al comunei
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